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Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers nr. 9 
  

Met deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van onze onderwijsontwikkelingen, 
organisatie en activiteiten. De RUIF verschijnt tweewekelijks.  
Heeft u vragen naar aanleiding van berichten in onze nieuwsbrief, gelieve dan ons algemene 
emailadres te gebruiken: ruivenmavo@2college.nl
 

Week 3 
 

Maandag t/m vrijdag  
KED20 PTA1 en KED19 PTA5 
Vrijdag 20 januari 
KED21 Excursie Amsterdam: Dungeon en 
Rijksmuseum 45 leerlingen 

 

Week 4 
 

Dinsdag 24 januari 
KED20 Voorstelling “Zooi” in de aula  

• 09.30u KED20A 

• 11.15u KED20B 

• 12.45u KED20C 
Woensdag 25 januari 
10.00u cijfers in Magister KED20 en KED19 
Vrijdag 27 januari 
Verkort rooster 
15.00u KED20 en KED19 Forms herkansing  
Zondag 29 januari  
11.00-14.00u Open dag 

Week 5 
 
Maandag 30 januari en dinsdag 31 januari 
Verkort rooster i.v.m. vergaderingen 
bovenbouw. 

• 08.15-08.30u Fika 

• 08.30-09.00u coaching 

• 09.00-09.30u dagstart 

• 09.30-10.30u lesblok 1 

• 10.30-10.45u pauze 

• 10.45-11.45u lesblok 2 

• 11.45-12.45u lesblok 3 
Woensdag 1 februari  
KED20 en KED19 Herkansingen 

 

Week 6 
Maandag t/m donderdag KED20 op stage 
Maandag 6 februari 
KED21 LOB activiteiten  
Dinsdag 7 februari 
KED21 Ouderavond vakkenpakketkeuze decaan 
19.30-20.30 
KED20 keuzevoorstelling: Rayen Panday in 
Theaters Tilburg 20.15 
KED19 Voorstelling Stormkamer Theaters 
Tilburg 14.45u  
Woensdag 8 februari 
KED20 Ouderavond vakkenpakketkeuze decaan 
19.15-20.15 
Donderdag 9 februari 
KED22 en 21 meeloopdag (stage) 
Vrijdag 9 februari 
KED20 terug op school 
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Kantine 
Het zal niemand ontgaan dat de boodschappen een stuk duurder zijn geworden. Dit 
betekent dat vanaf 9 januari de kosten van de catering omhoog zullen gaan. De gezonde 
artikelen (melk, karnemelk, broodje ham, kaas, kipfilet en het fruit) zullen niet verhoogd 
worden in prijs. De minder gezonde artikelen zullen wel in prijs verhoogd worden. We zijn 
tevens in overleg met de cateraar hoe we onze leerlingen gezondere kunnen laten eten in de 
pauzes. De komende maanden zullen we daarom aanpassingen doen in het assortiment en 
de presentatie van het assortiment in de counter: meer nadruk op gezond en het ongezonde 
assortiment minder aanbieden en minder prominent in beeld. 
Vanaf 1 april 2023 zal de statiegeldwetgeving, naast de PET flessen, ook gaan gelden op 
blikjes (EURO 0,15/blikje). Momenteel is het inzamelen van plastic flesjes al mogelijk. Daar 
zal vanaf 1 april ook het inzamelen van blikjes bijkomen.  
 

 
 

Goede doelen dag 
 
Na één week van inzamelen zijn wij zeer trots op het resultaat voor De Voedselbank. Zowel 
leerlingen, personeel en mensen uit Berkel-Enschot hebben hun uiterste best gedaan om dit 
mogelijk te maken. De Voedselbank is dan ook zeer blij met hetgeen zij hebben mogen 
ontvangen. Bij deze willen wij en De Voedselbank dan ook iedereen bedanken voor hun 
bijdrage.  
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Cursussen en bijeenkomsten voor doelgroepen in verschillende gemeenten 

In de verschillende gemeenten, binnen onze GGD regio Hart voor Brabant, worden er 
cursussen en bijeenkomsten georganiseerd voor mensen die in die gemeenten wonen of 
werken. Op www.ggdhvb.nl/cursussen staat ook het aanbod dat (alleen) voor bepaalde 
doelgroepen in bepaalde gemeenten wordt georganiseerd. 
 

En wist je dat onze webinars die in het verleden zijn geweest, ook gratis terug te kijken zijn 
op onze website? Je vindt het overzicht hier. 
 

Jeugdwerk Berkel-Enschot/Carnaval 2023 

 

 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fcursussen&data=05%7C01%7Choop.h%402college.nl%7Ccbb4603ca04d40ff7f8908daf474debc%7C9e9002aae50e44b8bb7a021d21198024%7C0%7C0%7C638091080061318671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N9VQmpbIB26UTrdi0cIlZRsUv9sn%2BLuls1yxKDE6Its%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fcursussen%2F&data=05%7C01%7Choop.h%402college.nl%7Ccbb4603ca04d40ff7f8908daf474debc%7C9e9002aae50e44b8bb7a021d21198024%7C0%7C0%7C638091080061318671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=C2a93NoWeGy2Bd7brO641wEi%2Bz%2FKHaHYbqnrXlf%2FDlY%3D&reserved=0

